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INLEDNING 

BAKGRUND 
HIV/Aids är ett av de största globala problemen och utmaningar av idag. Södra Afrika är 

särskilt drabbat och detta påverkar många olika delar av mänskligt liv. Människor inom alla 

yrkesgrupper är smittade och dör också av sjukdomen vilket får negativa följder för både 

utvecklingen och den sociala situationen i länderna (Muula & Mfutso-Bengo, 2004). I Zambia 

beräknas totalt ca 16 procent av befolkningen mellan 15-49 år vara HIV-smittade. 

Medellivslängden som var 50 år 1996, hade 2004 sjunkit till 33 år, vilket främst beror på 

HIV/Aids-epidemin. Zambia är också ett av världens fattigaste länder där 70 procent av 

befolkningen beräknas leva under svår fattigdom, det vill säga under en dollar per dag 

(www.manskligarattigheter.gov.se). Ijiany & Shannon (2007) framhåller att ojämlika 

maktrelationer, på såväl lokal som global nivå, har stor påverkan för det preventiva 

HIV/Aids-arbetet och bidrar till begränsat förhandlingsutrymme för den svagare parten i 

relationen. 

 

Generellt i världen utgörs minst hälften av alla nyligt HIV-smittade av kvinnor och bland 

unga, under 24 år, utgör denna grupp två tredjedelar av de smittade. I Zambia beräknades år 

2005, 70 procent av de HIV-smittade vara kvinnor. Till detta hör att denna grupp ofta har 

begränsade möjligheter att påverka sin säkerhet på grund av ett begränsat förhandlingsläge 

vilket gör det svårt att kräva kondomanvändning vid samlag (www.omvärldsbilder.se). 

Kvinnor och flickor är av flera olika orsaker extra sårbara för HIV/Aids-epidemin. Bland 

annat är de ofta ekonomiskt beroende av män och kan även ha en överhängande rädsla att bli 

utsatta för våld (www.unaids.org). Enligt svenska Utrikesdepartementet har kvinnor en 

underordnad roll i det zambiska samhället och de är på många sätt klämd mellan det 

traditionella och det moderna. Våld mot kvinnor är ett omfattande problem som även erkänns 

av den Zambiska regeringen, 40 procent av kvinnorna anges ha blivit utsatta för våld av sin 

partner (www.manskligarattigheter.gov.se). 

 

Samtidigt som kvinnor kan sägas vara i en extra utsatt position för att smittas av HIV, så anser 

vi det viktigt att vara medveten om problematiken kring att måla upp bilden av kvinnor som 

offer. Mohanty (2003) riktar stark kritik mot västerländsk vit feminism och hur den 

framställer ”tredjevärlden kvinnan”, som en enhetlig grupp i en slags diskursiv kolonisering. 

Den generaliserade bilden av ”tredjevärlden kvinnan” grundas ofta i hennes 
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beroendeställning, förtryck eller att hon är ett offer för olika strukturer. Det socioekonomiska 

systemet, kolonialprocessen, manligt våld och familjestrukturer är exempel på omständigheter 

som lyfts fram för att förklara kvinnans utsatta ställning. Hon menar att västerländska 

kvinnors självbild som självständig och utvecklad på så vis framställs som en spegelbild av de 

förtryckta ”systrarna”. Problemet som hon ser med detta är att existerande maktrelationer 

mellan första och tredjevärlden osynliggörs. Bilden av tredjevärldens kvinnor som offer bör 

istället bytas ut mot bilden som självständiga aktörer (ibid.).   

 

Det som ligger bakom valet av ämne i denna uppsats är erfarenheten av att en av oss gjort 

praktik i södra Zambia på organisationen KARA, som jobbar med att informera om HIV/Aids 

samt test och vård. Intresset för HIV/Aids-problematiken är dock något som vi båda delar och 

anser vara av betydelse och en stor utmaning för det internationella sociala arbetet. Under 

praktiktiden i Zambia, kändes mycket av arbetsmaterialet igen från socionomutbildningen vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Detta upplevdes vid första anblick som positivt, men vid 

närmare eftertanke framstod material och arbetsmetoder som etnocentriska ur en västerländsk 

synvinkel. Etnocentrism innebär enligt Westin (1999) att den egna kulturen sätts i centrum, 

särskilt då det gäller att värdera, döma eller tolka sociala praktiker som tillhör annat sätt att 

leva. Pease & Fook, (1999) menar att den humanistiska diskursen med dess universalism och 

problemlösande fokus varit dominerande inom vetenskapliga teorier över hela världen.  

Denna är utvecklad och anpassad inom västvärldens modernitetsperiod och har bidragit till att 

andra perspektiv negligerats. Idag utmanas humanismen dock till stor del av postmoderna 

strömningar, som kritiserar bilden av att det skulle finnas en given sanning (ibid.).   

 

Den västerländska dominansen inom preventiva insatser på HIV/Aids-området utgår mycket 

från att betona avhållsamhet från sex, trohet och tillit till en partner samt att använda kondom 

(Ijiany & Shannon, 2007; Seckinelgin, 2005). Dessa strategier kan anses vara vagt anpassade 

till vissa av de traditioner som förekommer i södra Zambia, då familjestrukturen historiskt sett 

inte konstruerats kring idén om tvåsamhet, ömsesidig kärlek och en kärnfamilj. Polygami, 

(månggifte), är vanligt inom den traditionella kulturen vilket skulle kunna påverka attityden 

angående trohet till en och samma partner. Kondomanvändning är inte heller oproblematiskt 

då fattigdom leder till att kondomer blir en stor kostnad i förhållande till andra förnödenheter.  

 

Vår personliga erfarenhet är att människor i Zambia ofta har en god kännedom om hur 

HIV/Aids smittar och hur man skyddar sig vilket också är en åsikt som framhålls av Ijiany & 
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Shannon (2007) samt Seckinelgin (2005). De menar dock att det inte finns någon tydlig 

koppling mellan vetskapen och förändring av, ur HIV-synpunkt, riskabla beteenden. Detta har 

fått oss att fundera kring om bristen på beteendeförändring upplevs som ett problem i södra 

Zambia, och vilka orsaker som i så fall skulle kunna ligga bakom.   

 

PROBLEMFORMULERING 
Södra Afrika har fortfarande en omfattande spridning av HIV, trots att många nationella och 

internationella insatser gjorts för att försöka stoppa denna. Pandemins omfattning förvärras av 

att området präglas av ojämlika maktstrukturer på såväl global som lokal nivå. Ojämlikheten 

som innebär begränsade handlingsalternativ för många människor leder till en begränsad 

möjlighet att påverka sin situation.  

 

SYFTE  
Syftet med denna uppsats är att söka ökad förståelse för hur maktstrukturer, utifrån fem 

specifika rådgivares upplevelser, påverkar det preventiva HIV/Aids-arbetet i södra Zambia.   
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Vilka faktorer framkommer enligt rådgivarnas berättelser kunna utgöra möjligheter 

och hinder inom det preventiva HIV/Aids-arbetet?  

• Kan maktstrukturer bidra till att någon som har ett riskabelt beteende ur HIV 

synpunkt, inte förändrar detta, trots kunskap om dess risk?  

 

TIDIGARE FORSKNING 
En stor del av forskning inom HIV/Aids området har en medicinsk inriktning på sjukdomen. 

Denna uppsats är dock i huvudsak inriktad på de sociala effekterna av Hiv/Aids 

problematiken. Här nedan redovisas ett urval av de vetenskapliga artiklar vi funnit, som 

behandlar de mer sociala aspekterna, och som vi ansåg ha relevans för vår forskningsfråga:  

 

Seckinelgin (2005) beskriver hur internationella insatser på HIV-området regleras och vilken 

roll olika aktörer, främst ickestatliga organisationer, NGO’s, spelar. Stora internationella 

finansiärer, både överstatliga så som världsbanken och ickestatliga så som OXFAM, agerar 

som donatorer samt har en egen syn på vilka problem som existerar och hur de ska lösas. 
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Därigenom får dessa en viktig aktiv del i utformandet av den policy som styr det 

internationella HIV/AIDS-arbetet. Seckinlegin framhåller att det sätt på vilket NGO’s, är 

sammankopplade till internationella aktörer i de existerande strukturerna ger dem lite 

utrymme att påverka policyn. Han kommer bland annat fram till att en västcentrerad och 

toppstyrd reglering av de samlade satsningarna inom HIV/Aids-området, leder till att 

insatserna förlorar sin lokala förankring. Mottagarorganisationerna såsom; lokala NGO’s 

hamnar lätt i ett ekonomiskt beroendeförhållande till donatorerna, på grund av dess 

småskaliga karaktär i form av folkrörelser och gräsrotsorganisationer. Detta beroende kan 

förskjuta beslutsmakten från gräsrötterna till finansiärerna och på så sätt leda till att den 

sociokulturella hänsynen förloras (ibid.). 

 

Ijiany & Shannon (2007) framhåller att HIV/Aids pandemin i Afrika söder om Sahara visar på 

hur utvecklingsstrategier misslyckats, då enorma summor pengar spenderats för lösningar 

som inte fungerat särskilt bra. De utgår från undersökningar gjorda i Nigeria där de anser att 

internationella organisationer främst varit inriktad på västerländska medicinska modeller, som 

fokuserat på vård och individuellt beteende. Detta har medfört att Aidsproblematiken ses som 

resultatet av att inte praktisera säkert sex, samt att traditionella praktiker eller ignorans 

förvärrar situationen. Insatserna som görs är därmed mycket inriktade på utbildning och att 

öka kunskap. Undersökningarna visar dock, till skillnad från västerländska antaganden, att 

kunskapen om hur HIV smittar är hög, samtidigt som en stark känsla av maktlöshet existerar. 

Det preventiva arbetets fokus på medicinska modeller, samt att hänsyn saknas till sociala och 

strukturella faktorer som har betydelse för människors liv, sågs som bidragande till att projekt 

misslyckades. Ijiany & Shannon kommer fram till slutsatsen att HIV/Aids epidemins stora 

omfattning i södra Afrika jämfört med i Västvärlden, beror på fattigdom och avsaknad av 

resurser. De framhåller också att det krävs att både lokala och globala parter involveras och 

samarbetar för att det preventiva HIV/Aidsarbetet ska kunna vara effektivt och nå bästa 

möjliga resultat.  

 

Muula & Mfutso-Bengo (2004) framhåller att finansiella resurser där ingen hänsyn tas till 

etiska och kulturella faktorer troligtvis inte bidrar till att minska spridningen av HIV i södra 

Afrika och de anser att lite har gjorts för att eliminera riskfyllda kulturella praktiker. 

Exempelvis säger de att många sexuella relationer bygger på trohet och förtroende mellan två 

personer, samtidigt som otrohet är vanligt förekommande inom många samhällen.  Ett annat 

exempel som tas upp är dilemmat med konfidentiallitet för personer som testar sig för HIV. 
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De ser en intressekonflikt mellan å ena sidan individens rätt att självständigt besluta över sitt 

liv och å andra sidan den skada som till exempel en partner kan orsakas.  Undersökningar vid 

mödravårdscentraler såväl i Malawi som i Tanzania visade att många kvinnor som 

genomförde HIV test och var positiva, inte ville avslöja sin HIV status för sina partners. 

Huvudorsaken till detta angavs vara rädsla för att bli lämnade av männen.  

 

Gregson, Teceira, Mushati, Nyamukapa, Campbell, (2004) undersöker vilken roll socialt 

kapital spelar för unga zimbabwiska kvinnors möjligheter att undvika att smittas av HIV. De 

fann att kvinnor vilka tillhörde ideella föreningar generellt klarade sig bättre, vilket de antog 

hade att göra med det sociala stöd tillhörigheten innebar. De fann dock att effekterna var 

mycket beroende på vilken typ av organisation som undersöktes och därför delades 

influenserna upp i positivt eller negativt socialt kapital. Kvinnor med en högre utbildning 

(som minst motsvarande gymnasienivå) var överrepresenterade inom väl fungerande grupper 

som medförde en ökad chans att undvika att smittas av HIV/Aids. Samtidigt var lågutbildade 

överrepresenterade inom grupper som upplevdes fungera dåligt, och där HIV generellt var 

vanligare än bland ej föreningsaktiva kvinnor. Författarna kunde däremot ej fastställa om 

sambandet berodde på gruppernas positiva/negativa påverkan för individen, eller på att de 

kvinnor som redan var benägna att utveckla en säkrare livsstil i större utsträckning 

attraherades av dessa grupper och vice versa. Slutsatsen var dock att föreningslivets positiva 

inverkan kan utgöra en beståndsdel i preventivt HIV/Aids-arbete (ibid.).   

 
Galavotti, Pappas-DeLuka, Lansky, (2001) beskriver ett teoribaserat förhållningssätt som 

syftar till beteendeförändring gällande HIV/Aids i utvecklingsländer. De ser ett problem i 

faktumet att många människor har begränsad möjlighet att skapa en positiv vision av 

framtiden. Författarna anser att den sociala verkligheten för människor i utvecklingsländer 

ofta präglas av giftermål i ung ålder, många oplanerade graviditeter samt riskabla sexuella 

beteenden som kan leda till HIV/Aids och därmed en tidig död. En förändring av det egna 

beteendet upplevs som omöjligt då det saknas alternativ för hur livet skulle kunna gestalta sig. 

Författarna framhåller att det för att förändra beteende måste finnas positiva förväntningar på 

resultatet, såsom; förbättrad hälsa eller ekonomi, och en tro på att förändringen ska lyckas. 

Därmed framhålls i artikeln att en del av preventiva insatser bör fokusera på att avlägsna 

hinder sammankopplade med HIV/Aids såsom; stigmatisering, fattigdom och farliga 

kulturella praktiker. De anser att utbildning/underhållning i form av TV och radiopjäser samt 
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medföljande förebilder kan bidra till skapandet av alternativa framtidsvisioner och på så sätt 

beteendeförändring.  

 

Eriksson-Baaz, (2005) baserar sin studie på det identitetsskapande som hon finner hos 

nordiska biståndsarbetare inom NGO´s i Tanzania. Hon betonar att partnerskapsbudskapet 

som syftar till att uppnå hållbar utveckling genom den lokala partnerns huvudsakliga ansvar 

för projektet, fungerar bättre på papper än i verkligheten.  Bilden som biståndsarbetaren ofta 

har av sig själv som; trovärdig, organiserad, rationell och överlägsen står i motsats till bilden 

av den tanzaniske partnern som; opålitlig, oorganiserad, irrationell och underlägsen. Detta 

dikotomitänkande har stor betydelse för hur utvecklingsprojekt utformas och Eriksson-Baaz 

anser att det är av stor vikt att det avlägsnas, eftersom det gör stor skada.  Hon framhåller 

också vikten av att kunna se att olika intressen spelar roll inom utvecklingsarbetet och att 

ekonomiska/makt ojämlikheter uppmärksammas och analyseras kring (ibid.).  
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METOD OCH MATERIAL 

KVALITATIV METOD 
Avsikten med denna undersökning har varit att försöka beskriva och förstå vad som kan ha 

betydelse samt utgöra möjligheter och hinder inom det preventiva HIV/Aids-arbetet. Vi har 

därför valt halvstrukturerade intervjuer som forskningsmetod i enlighet med vad Kvale (1997) 

benämner som en intervju med syfte att få förståelse för intervjupersonens upplevelse och 

erfarenhet av ett frågeområde, samt tolka meningen och förstå innebörden i detta. Kunskapens 

och sanningens relativa och kontextbundna karaktär har varit genomgående i undersökningen 

och ligger också till grund för vårt val av metod. Enligt Kvale så medför den kvalitativa 

forskningen en alternativ syn och förståelse kring social kunskap, mening, verklighet och 

sanning. Det handlar ofta om att tolka meningsfulla relationer och få förståelse genom 

ömsesidigt samtal. Med denna undersökning har vi inte haft som mål att ge någon generell 

sann bild om vilka möjligheter och hinder som finns inom det preventiva HIV/Aids arbetet. 

Fokus har legat på intervjupersonernas specifika upplevelser och på att få förståelse för 

innebörden i det som intervjupersonerna beskrivit. Därmed ansåg vi det passande att ha en 

hermeneutisk ansats med den postmoderna kritiken mot givna sanningar och universalism i 

åtanke.  Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är det också viktigt att inte fastna i en bestämd 

position såsom postmodernism eller hermeneutik för att kunna ha ett reflekterande 

förhållningssätt.  

 

En forskningsintervju utmärks enligt Kvale (1997) av en metodologisk medvetenhet, en 

fokusering på det dynamiska samspelet och ett analyserande förhållningssätt till det som sägs. 

Kunskapen är här något som konstrueras i samtalet mellan intervjuare och intervjuperson. 

Förhållandet mellan dessa parter är något som vi velat ha stort fokus på i denna 

intervjuundersökning. Precis som Widerberg (2002) menar vi att intervjuaren själv är det 

viktigaste redskapet i en intervju. Vi anser att vår personliga närvaro och vårt samspel med 

intervjupersonerna bidragit till resultatet. En annan intervjuare skulle således kunna få fram 

andra resultat beroende på annan förståelsereferens och ett annat samspel med 

intervjupersonerna.  

 

Kvale (1997) menar att en intervju inte kan jämställas med ett vardagligt samtal, eftersom 

intervjuaren är den som har kontroll och bestämmer över ämne och situation. Detta är också 

något som vi reflekterat kring och menar påverkat vårt resultat. Även om man hela tiden 



 8

försöker att ha ett öppet förhållningssätt i en intervju så går det inte att bortse från det faktum 

att intervjuaren väljer både frågor och vilka delar som senare ska utgöra analysunderlag. 

Innan intervjuundersökningen började så sammanställdes en teoridel som vi tänkte kunde ha 

betydelse för kommande analys. Denna var inte något som vi helt styrdes av eftersom vi ville 

vara öppna för intervjupersonernas egna ej teoristyrda resonemang. De teoretiska 

perspektiven hade vi dock i medvetande under hela intervjuundersökningen, vilka därmed 

bidragit till att forma resultatet. Reflexivitet är enligt Thomson (2002) en viktig aspekt av 

intervjusituationer och innebär att intervjuaren har en vilja och vågar granska sig själv, sitt 

syfte och sin insats. Innebörden i det som sägs under en intervjusituation skapas, förstärks och 

förändras i det specifika samspelet mellan intervjuare och intervjuperson. Dock är det 

slutligen intervjuaren som bestämmer innebörden av orden och har tolkningsföreträde.  Vi 

anser som Thomson att det är av stor betydelse för en intervjuundersökning att ha en reflexiv 

hållning, något som vi också eftersträvat. Detta eftersom vi vill kunna förhålla oss till vår 

egen roll och påverkan för resultaten. Det faktum att vi båda intervjuare var vita 

västerlänningar i en zambisk kontext kan också vara en faktor som haft betydelse och även 

påverkat intervjupersonernas förhållningssätt gentemot oss.  

 

DATAINSAMLING 
Den geografiska avgränsningen för undersökningen var södra Zambia och i synnerhet 

organisationen KARA Counselling i staden Choma. Denna avgränsning har underlättat vår 

datainsamling, men kan inte ge en generell sanning om södra Zambia. Det var 

intervjupersonernas specifika upplevelse om delar av HIV/Aids problematiken som vi var 

intresserade av. Under vårterminen 2007 gjorde en av oss sin utlandspraktik på denna 

organisation, vars verksamhet i huvudsak är att uppmuntra människor att HIV- testa sig, 

utföra testerna samt erbjuda efterföljande vård. Detta bidrog till att vår förförståelse för 

frågeområdet var relativt stort. Det medförde också att intervjupersonerna kunde väljas 

beroende på deras personlighet och på det tänkbara samspelet mellan intervjuare och 

intervjuperson. Thomson (2002) nämner att urvalet av intervjupersoner ofta sker genom ett 

aktivt val, som exempelvis kan bero på tillgänglighet eller personkemi. Hon hävdar också att 

man bara gör intervjuer med personer som redan innan intervjun antas kunna bidra till ökad 

förståelse om frågeområdet. Samtliga av de fem intervjuade personerna har anknytning till 

KARA Counselling och var alltså personer som vi antog kunde fylla en plats i vår 

undersökning. Fyra av dem är kvinnor och en är en man, vilket beror på att det inom 
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organisationen arbetar fler kvinnor än män. Innehållet i intervjuerna kunde ha sett annorlunda 

ut och innehållit andra infallsvinklar om fler av intervjupersonerna hade varit män. Resultatet 

är dock konstruerat i samspelet mellan oss och intervjupersonerna.  

 

Intervjuerna begränsades till fem i antal och deras längd varierade mellan ca 40 minuter som 

kortast och ca 80 minuter som längst. Enligt Thomson (2002) är 5-10 intervjuer en lagom 

mängd att hantera för c-uppsatsskrivande. Kvale (1997) hävdar att man ska intervjua så 

många personer som behövs för att kunna svara på sitt syfte på tillfredställande sätt.  Med 

detta i åtanke valde vi att göra relativt få men långa intervjuer. Vi ville ha möjlighet att följa 

upp intervjupersonernas personliga resonemang och kunna konstruera ett djup i varje intervju, 

vilket vi tror hade varit svårt med korta intervjuer. Vi eftersträvade också en flexibilitet för att 

kunna få ökad förståelse för infallsvinklar som låg utanför vår egen förförståelse. 

 

Inför det första intervjutillfället sammanställdes en intervjuguide som byggde på 

huvudtemana: Möjligheter och Hinder för preventivt HIV/Aids arbete. Temporära 

temaområden av tänkbar betydelse konstruerades utifrån vår förförståelse, vilka utgjorde 

grund för intervjufrågorna. Dessa var:  
 

• Vilken roll genusrelationer fyller i arbetet kring HIV/Aids  

• Vilken roll etnicitet och kultur fyller i arbetet kring HIV/Aids  

• Hur ekonomi inverkar på individens möjlighet att påverka sin situation  

  

Innan intervjuerna påbörjades diskuterade vi våra önskemål med chefen för KARA-Choma 

och tillkännagav vilka personer vi hoppades kunna medverka i undersökningen. Han var 

mycket tillmötesgående och var positivt inställd till att låta oss genomföra intervjuer med 

personal under arbetstid när så var lämpligt. Vi genomförde också ett informationsmöte med 

samtliga ur personalen på organisationen. Detta för att få möjlighet att informera om 

undersökningens upplägg och syfte, vilket vi ansåg vara viktigt för att förankra vår närvaro. 

Under detta möte inledde chefen med en kort presentation av vårt ärende och han berättade 

även vilka vi hade önskemål om att intervjua. Vi förklarade hur valet av ämnesområde och 

plats för undersökningen grundade sig i en positiv upplevelse under den tidigare genomförda 

praktikperioden. Under mötet berättade vi om huvudtemat för undersökningen samt vilka 

områden vi utifrån vår egen förförståelse tänkt oss kunna ha betydelse. Vi klargjorde även att 

det främst var intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter som intresserade oss och 
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att vi därför var öppna för andra infallsvinklar. Avslutningsvis förklarades att all medverkan 

var frivillig och att konfidentialitet garanterades. I och med att chefen redan talat om vilka vi 

hade önskemål om att intervjua, kan man ifrågasätta hur frivillig personalen upplevde 

eventuell medverkan i intervjuerna. Det kan ha varit så att de kände sig tvungna att delta 

likaväl som de faktiskt kan ha ansett det vara intressant och för egen del ville delta. Kvale 

(1997) säger att problem kring samtycket om att delta i en intervjuundersökning kan uppstå 

när en chef har samtyckt vilket kan sätta dold press på de anställda. Ett annat viktigt etiskt 

övervägande enligt honom är att fundera kring vilka konsekvenser en undersökning kan få för 

de deltagande, både inom intervjusituationen och efter dokumentering. Det vi kan komma att 

tänka på när det gäller detta är att intervjuerna ibland kan ha upplevts som liknande 

terapeutiska samtal. Det förekom att intervjupersonerna hänvisade till personliga svåra 

händelser från sina egna liv. Vi anser dock att vi var tydliga med att klargöra intervjuns syfte 

och eftersom samtliga av intervjupersonerna har terapeutisk utbildning, så utgick vi ifrån att 

detta kunde hanteras. 

 

Vid detta mötes slut arrangerades tid och plats för de första intervjuerna. Den allra första 

genomfördes i KARAs lokal. Vi frågade intervjupersonen om det var okej att vi genomförde 

intervjun gemensamt för att testa om intervjuguidens frågor var relevanta eller behövde 

förändras, och för att känna in rollen som intervjuare. Intervjupersonen samtyckte till detta 

och även till att hela intervjun spelades in med en digital diktafon. Enligt Thomsson (2002) så 

är att vara två intervjuare inte att föredra, om inte intervjupersonen innehar en relativt stark 

maktposition. I detta fall bedömde vi att intervjupersonen inte upplevde sig som underlägsen, 

dels till följd av det hon själv uttryckte och dels i förhållande till hennes trygghet i både ämne 

och roll som talare. Vid slutet av intervjun ställdes frågan om hur hon upplevde att bli 

intervjuad av två personer samtidigt och hur hon trodde att övriga intervjupersoner skulle 

kunna uppleva detta. Responsen vi fick var enbart positiv då hon ansåg oss komplettera 

varandra på ett bra sätt. Intervjupersonen hävdade att hon inte fann något obehag i att vi var 

två personer och då även vi själva upplevde det som positivt att vara två, valde vi att 

genomföra följande intervjuer tillsammans. Eftersom en av oss hade mer 

bakgrundsinformation och den andra ett mer utifrånperspektiv, blev intervjutillfällena mer 

dynamiska. 

 

Vi började intervjun med att presentera temaområdena och uppmärksammade åter att vi 

främst var intresserad av intervjupersonens egna upplevelser samt andra möjliga infallsvinklar 
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på problematiken. De första frågorna rörde intervjupersonens bakgrund och ledde på ett 

naturligt sätt vidare till övriga områden. Vi fann snabbt att det var bättre att följa upp 

intervjupersonens resonemang med spontana följfrågor för att få ett naturligt flöde på 

intervjun, istället för att följa färdigt konstruerade frågor. Enligt Kvale (1997) ger ett 

spontanare intervjuupplägg större chans till oplanerade svar, medan ett mer strukturerat 

intervjuupplägg ger mer genomtänkta svar, vilka kan vara lättare att senare analysera. Vi 

ansåg det viktigare att lägga fokus på spontanitet eftersom vårt intresse var 

intervjupersonernas egna upplevelser av att arbeta inom HIV/Aids-området.  

 

ANALYS 
Vi gick noggrant igenom den första intervjun efteråt och analyserade såväl dess innehåll som 

vår egen insats. Detta gjordes för att se vad vi behövde förändra eller tänka på inför 

kommande intervjuer. Framförallt analyserades hur väl vi lyckades med att ställa öppna 

frågor och hur pass väl vi höll oss inom forskningsfrågan. De justeringar som följde av detta 

ledde främst till att vi omarbetade intervjuguiden från färdiga frågor till att i större 

utsträckning vara temabaserad. Vi bestämde oss också för att tänka mer på att undvika 

ledande frågor, och istället utgå ifrån att ställa följdfrågor. Detta för att underhålla spontanitet 

och inte gå miste om intervjupersonernas personliga uppfattningar och dess innebörder.  

 

Efter varje intervju gjorde vi en minnesanteckning där vi skrev ned våra upplevelser från 

intervjusituationen och hur vi fann interaktionen mellan oss tre vara. Samtidigt gjordes en så 

långt som möjligt ordagrann utskrift av intervjun. Detta medförde många timmars arbete och 

ca 75 dataskrivna sidor. Därefter läste vi igenom de utskrivna intervjuerna, gjorde en analys 

av innehållet och valde ut delar som kategoriserades i temaområden. Dessa var; 

Kultur/Etnicitet; Genus; Ekonomisk situation/Klass; Stigma; Stöd; Förändring över tid; 

Påverkansmöjligheter; Västcenterism/Lokal hänsyn; Vår egen reflexivitet; 

Individ/Strukturnivå samt Övrigt. Det kan ses som en meningskategorisering som Kvale 

(1997) förklarar kunna bidra till struktur och reducering av texten samt kodning av intervjun. 

Temana konstruerades utifrån intervjuernas huvudsakliga innehåll såsom vi tyckte de passade 

vårt syfte och vår teoretiska ansats. Det fanns stora variationer och nyanser inom varje tema, 

då intervjupersonerna delvis hade olika infallsvinklar.  

 



 12

Kultur och etnicitet är begrepp som ofta diskuteras inom västerländska vetenskapliga 

diskurser och det riktas kritik mot deras användning. I intervjuerna introducerades därför 

aldrig dessa begrepp av oss direkt i frågorna. Begreppen dök dock ofta upp när 

intervjupersonerna beskrev händelser och företeelser varvid vi sedan använde dessa i 

följdfrågor. Till några av intervjupersonerna ställdes frågan om de kunde beskriva sin syn på 

kultur, efter att de själva hade nämnt och hänvisat till ordet; ”culture”.  

 

Det var inte helt enkelt att kategorisera intervjumaterialet eftersom temaområdena går in i 

varandra. Därmed var det inte självklart var de olika textstyckena skulle inordnas vilket inte 

heller var av någon större betydelse då syftet främst var att skapa en bättre överblick. Efter 

denna kategorisering hade vi 36 sidor intervjutext. Nästkommande steg var en 

meningskoncentrering i Kvales (1997) bemärkelse, där stycken med mycket text gjordes mer 

korta och koncisa, samt den huvudsakliga innebörden av det som sagts i intervjusituationerna 

framhävdes. Detta resulterade i 24 sidor dataskriven text och en ny tolkning av innebörden i 

det sagda. De nya kategorierna som därmed växte fram, var: ”Our African way”; 

Kulturhänvisning; Genus; Genusrelationer; Unga kvinnor; Lokal hänsyn; Påverkan; Ekonomi; 

Klass; Stad/landsbygd; Polygami; trohet; öppenhet; kärlek; Stigma; Självstigma; stöd samt 

beteendeförändring. Ytterligare en koncentrering av intervjuerna genomfördes för att 

framhäva det vi ansåg som det väsentligaste i innebörden av det som intervjupersonerna 

berättat, vilket ledde till 12 sidor.  Därefter satte vi ihop de fem intervjuerna till en berättelse 

som bestod av temana; Stigma; Ekonomi; Genusrelationer; Trohet och öppenhet; ”Our african 

way” samt Lokal hänsyn. Dessa sex teman och dess innebörder fann vi vara de mest 

betydelsefulla för vår undersökning. Slutligen genomfördes en meningstolkning, vilket enligt 

Kvale innebär att gå utöver den uppenbara innebörden av det som sagts och söka en djupare 

förståelse. Denna är kontextbunden och kan som i vårt fall utgöras av att både teoretiska 

perspektiv anpassas till ett uttalande och att man ser till hela intervjuns innehåll vid tolkning 

av ett uttalande.  

  

Kvale (1997) talar om att en snedvriden subjektivitet innebär att forskare endast ser de delar 

som stämmer överens med deras egen uppfattning och gör en selektiv tolkning. Han anser 

istället att en perspektivisk subjektivitet där olika perspektiv intas och där olika tolkningar av 

materialet kommer fram är att eftersträva. Genom att ifrågasätta innebörder och sammanhang 

har vi försökt undvika att styras för mycket av vår egen förförståelse, för att därigenom kunna 

vara öppna för andra infallsvinklar och tolkningar.  
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Angående vår arbetsfördelning så skulle man kunna säga att fokus legat på delaktighet och 

inte på enkelhet, då vi gjort allt tillsammans. Den del som kan sägas ha varit uppdelad är de 

ordagranna intervjuutskrifterna, där vi skrev hälften var. 
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TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

I denna uppsats har vi velat framhäva komplexiteten i det preventiva HIV/Aids arbetet och 

visa på många olika infallsvinklar. Därför har vi valt att använda flera olika teoretiska 

perspektiv i analysen.  Vi har dock inte velat ha för stort fokus på dessa eftersom vi också 

velat framhäva icke teoretiska aspekter. 

 

POSTKOLONIALT IDENTITETSSKAPANDE 
De postkoloniala perspektiven fokuserar mycket på den koloniala dominansen och dess 

följder för människors liv i dagens samhälle. Skapandet av identiteter i relation till koloniala 

kontexter anses ske i samtliga världens länder oavsett deltagande i koloniseringsprocessen. 

Det är inget som enbart sker med ett utifrånperspektiv utan reproduceras även inifrån.   

Identiteterna skapas och ges innebörder diskursivt, bland annat genom skillnader och 

motsatser, såsom man/kvinna, vit/svart, förnuft/känsla normalt/onormalt. Dessa motsatspar är 

ofta ojämlika, då ett dominansförhållande förekommer mellan dem. På så sätt bidrar de till att 

skapa och återskapa sociala hierarkier och ojämlika maktförhållanden (Loomba, 2005; Thörn, 

Eriksson, Eriksson Baaz, 1999).  

 

Panafrikanism kan ses som en nationalistisk rörelse som enligt Appiah (1992) innebär en 

känsla av samhörighet och gemenskap till det som upplevs som den ”egna rasen”. Denna 

uppkom genom att afroamerikaner i slutet av 1800-talet började propagera för ett ”Afrika för 

afrikaner”, som en slags motreaktion till den koloniala dominansen. Även om rörelsen 

uppkom utifrån kritik mot att den gamla kulturen förtryckts, sågs dock de ursprungliga 

afrikanska traditionerna och språken fortfarande som primitiva medan anglosaxiska värden 

eftersträvades. Vid andra världskriget förändrades panafrikanismen och ”afrikanska” 

kulturella och traditionella värden, såsom familjetrygghet, blev betydelsefulla medan 

anglosaxiska värden i högre grad utdömdes (ibid.).  

 

Mudimbe (1988) visar på hur bilden av ”det primitiva Afrika” är skapad under kolonialtiden 

som ett rättfärdigande för exploatering. En skarp skiljelinje mellan Europa och Afrika gjordes, 

vilken genom den koloniala diskursen fortfarande lever kvar.  Denna bild uppvisar Afrika 

som homogent och som det ständigt annorlunda (ibid.). 
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INTERSEKTIONALITET 
Intersektionalitet är ett perspektiv som innebär att makt ses som en multidimensionell 

konstruktion, där flera parallella maktdimensioner sammanstrålar. Därigenom skiljer sig 

intersektionalitet från perspektiv som har en mekanisk syn på kön, klass, sexualitet och 

etnicitet, där individens position bestäms av summan av överordning och underordning. Den 

komplexitet som maktutövande och ojämlikhetsskapande innebär, kan inte förstås genom en 

separat analys av en enda maktstruktur. Det intersektionella perspektivet utgår ifrån att 

individens position i maktstrukturer är föränderlig, och att individers och gruppers 

dominans/underordning är sociala konstruktioner. Ojämlikheten normaliseras bland annat 

genom att underordnade grupper stigmatiseras och därigenom hålls kvar i underläge (de los 

Reyes, 2005).  

 

Liksom de los Reyes menar Mohanty (2003) att maktstrukturer har en avgörande betydelse 

för identitetsskapande och att medvetenheten av att vara kvinna är beroende av faktorer 

såsom; etnicitet, klass och nationalitet. Hon framhåller att det inom klassisk feminism, som 

hon kritiserar, tagits liten hänsyn till dessa och kontexter såsom, lokala, kulturella, ideologiska 

och historiska. Stark kritik riktas mot den ensidiga framställningen av ”tredjevärlden kvinnor” 

som offer för olika strukturer och förtryck. Istället menas att utgångspunkten bör vara; 

självständiga aktörer. De diskussioner som förs kring ”tredjevärlden” sker ofta utifrån dess 

relativa underutveckling i förhållande till västvärlden vilket bortser från de reella 

maktrelationerna däremellan. Det är viktigt att ha förståelse för hur konsekvenser som 

härstammar från orättvisor, beroende på vår ekonomiska och sociala marginalisering/ 

privilegiering påverkar en människas situation och identitet (ibid.).  

 

GENUSRELATIONER 
Connell (2002) menar att samhällets genuskonstruktion innefattar sociala strukturer som 

uppstår via social handling, såsom språk, tankar samt föreställningar och innebär ofta 

patriarkala strukturer där män är överlägsna kvinnor. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att 

inte alla män tjänar på detta. Fyra dimensioner framställs som huvudstrukturer i det moderna 

samhällets genusrelationer. Maktrelationer visar på hur den komplexa makten konstrueras 

inom olika sfärer i ett samhälle. Produktionsrelationer syftar till arbetsfördelning och dess 

betydelse. Sexualiteten har en viktig roll inom känslomässiga relationer som kan vara 

förenade med både positiva och negativa känslor. Symboliska relationer innebär system av 
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tolkningar som ges särskild innebörd. Centralt för genusrelationerna är att de skapas och 

återskapas kontinuerligt i vardagen och att de fyra i praktiken är sammanlänkade och svåra att 

helt och hållet separera (ibid.). 

 

PERSPEKTIV PÅ RISK 
Riskteori förklarar hur individers beteende i olika risksituationer kan förstås. Rhodes (1997) 

anpassar dessa till HIV/Aids problematiken genom att koppla relationers maktförhållanden till 

personers bedömning av risken för HIV-smitta. En persons uppfattning av risk är 

kontextbunden och påverkas av faktorer så som sociala normer. Rutinmässiga beteenden 

tenderar även att upplevas som mindre farliga när de upprepats många gånger. Genom att ta 

hänsyn till dessa förhållanden kan riskteorin förklara varför kunskapen om riskerna med ett 

visst beteende i vissa fall inte leder till en förändring (ibid.). 
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RESULTAT OCH ANALYS  

”OUR AFRICAN WAY” 
Flera av intervjupersonerna i undersökningen använde uttryck såsom ”Our African culture” 

och ”Us as Africans” för att beskriva förhållanden, vilket skulle kunna tyda på att de upplever 

en föreställd gemensam kultur och ett föreställt typiskt tankesätt. En förklaring till detta skulle 

kunna vara panafrikanism som enligt Appiah (1992) innebär en känsla av samhörighet och 

gemenskap till det som upplevs som den ”egna rasen”. Inom denna rörelse ges ”afrikanska” 

kulturella och traditionella värden, såsom familjetrygghet, stort värde. I intervjusituationerna 

framhölls det utökade familjebegreppet och dess trygghet att kunna förlita sig på varandra 

som en positiv del i den ”afrikanska kulturen”. Ur HIV/Aids synpunkt sågs den som ett viktigt 

stöd för HIV-positiva, bland annat genom den trygghet den gav för barnen. I händelse av att 

föräldrarna dör är det någon inom den utökade familjen som tar över ansvaret. Det fanns en 

oro över att dessa traditionella värderingar nu förändras eftersom det också medför att många 

föräldralösa barn saknar omvårdnad. 

 

När intervjupersonerna talade om den egna kulturen som ”vi”, eller i relation till någon annan, 

gjordes det dock oftast med negativ prägel. Exempelvis så nämndes kvinnoförtryck, 

promiskuitet och vidskepelse. Polygami och vissa andra traditioner som tillhör relationer och 

samliv förklarades också vara riskfaktorer att smittas av HIV. Loomba (2005) och Thörn et al. 

(1999) menar att den koloniala konstruktionen av ”det primitiva Afrika” och bilden av 

afrikaner som; promiskuösa, irrationella, opålitliga och så vidare, påverkar och reproducerar 

identiteter och samhällen även inifrån. Samtidigt lyfte en av intervjupersonerna fram en stark 

kritik mot att Västvärlden har bilden av Afrika som en ”soptipp” och det negativa i att 

afrikaner är beroende av bidrag från öst och väst. Han menade att detta synsätt och det faktum 

att de flesta Hiv-positiva människor finns i södra Afrika, bidrog till att HIV/Aids inte görs till 

en prioriterad fråga på den internationella agendan. Mudimbe (1988) menar att det primitiva 

Afrika, som ”vi” känner det är en social konstruktion skapad under kolonialtiden, för att 

kolonisatörernas övergrepp skulle kunna rättfärdigas. Loomba (2005) framhåller att det 

behövs ett ifrågasättande av den koloniala dominansen och dess nutida följder samt att detta 

kräver handlingsstrategier som kan gå bortom den rådande maktordningen.  

 

Ojämlikhet mellan kvinnor och män hänvisades ofta i intervjusituationerna till kultur och 

tradition. Ett exempel på ett uttalande är: “In our African culture, a woman is to be seen and 
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not to be heard. (…), we are said as women not to complain”.  Det förklarades att en kvinna 

traditionellt likställs med ett barn som inte kan fatta egna beslut och som inte har rätt att 

konfrontera sin man, som även måste tilltalas på ett respektfullt sätt. Loomba (2005) anser att 

kolonialtiden starkt bidragit till en patriarkal struktur i de koloniserade länderna. Detta på 

grund av att männen ofta fråntogs sina medborgerliga rättigheter vilket medförde att de blev 

mer tyranniska i hemmen. I vissa fall så begränsades också kvinnors offentliga liv och den 

framträdande roll som de tidigare hade inom jordbruket reducerades. 

 

Connell (2002) menar att makt är en genusrelation som kan utövas av enskilda individer, av 

en grupp gentemot en annan, samt via institutioner likväl som staten. I intervjusituationerna 

framkom att kvinnor enligt tradition inte har rätt att begära skilsmässa även då dessa 

rättigheter står skrivet i juridisk lag. I Zambia gäller enligt svenska UD traditionell rätt inom 

äktenskaps-, skilsmässo-, underhålls-, och arvslagstiftning såtillvida principerna om 

jämlikhet, rättvisa och gott omdöme inte bryts (www.manskligarattigheter.gov.se). Detta 

exempel kan visa på hur såväl stat som individer bidrar till diskriminering på ett komplext 

sätt. 

 

Såsom Connell (2002) förklarar så skapas genusrelationer kontinuerligt i vardagen, och 

existerar inte utan skapandet. Samhällets genuskonstruktion består av sociala bestående 

strukturer och innebär ofta patriarkala inslag där män är överlägsna kvinnor. Dessa strukturer 

uppstår och bevaras via social handling, såsom språk och tankar. Genusrelationerna och 

rollerna förklarades i intervjuerna som att män via tradition ses som försörjare och kvinnor 

som ansvariga för hemmet och för alla hushållssysslor. Detta kan också i vissa fall ta sig 

uttryck som att mannen är ute och roar sig, eventuellt med älskarinnor, medan kvinnan är 

hemma med familjen. Genom att det i Zambia är vanligare att män har förvärvsinkomst så blir 

kvinnor ofta ekonomiskt beroende av en man. Beroendet försvårar således förhandlingsläget i 

olika situationer och får direkta konsekvenser inom HIV-området. I en intervjusituation 

exemplifierades detta med ett rådgivande samtal där både mannen och kvinnan i förhållandet 

var närvarande då frågan om kondomanvändning togs upp. Det blev tydligt att kvinnan inte 

vågade komma med sin egen åsikt utan förlitade sig på mannen. Kvinnans osjälvständighet 

och bristande möjlighet att fatta egna beslut hämmade henne att tänka på sin egen säkerhet 

och ökade därmed risken att smittas av HIV. Tim Rhodes (1997) beskriver hur 

riskmedvetande inte enbart sker utifrån en individuell bedömning utan är påverkad av kontext 
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och socialt samspel. Genom att samspelet kräver minst två personers medverkan innebär det 

även en maktdynamik som ger den svagare parten ett begränsat förhandlingsutrymme.  

 

I de förhållanden där båda parter arbetar anses beroendesituationen vara mycket mer 

ömsesidig eftersom man då kompletterar varandra. Genusrollerna återskapas exempelvis 

genom att folk runt omkring reagerar negativt när de ser en man som utför hushållssysslor. 

Connell (2002) menar att produktionsrelationer handlar om arbetsfördelning, typiskt kvinnliga 

och typiskt manliga sysslor, och dessa skulle kunna anpassas till denna kontext. Det är inte 

bara sysslornas olikhet som har betydelse utan även de egenskaper som förknippas med dem, 

såsom att de manliga förväntas ske av vinstintresse medan de kvinnliga förväntas ske av 

pliktkänsla. Intervjupersonerna förklarade också att kvinnor till skillnad från män, förväntas 

ha en förlåtande och passiv natur.  

 

Samtidigt hävdade en av intervjupersonerna att kvinnor inte bör undervärderas vare sig privat 

eller inom det preventiva HIV/Aids-arbetet, eftersom de kan göra allt som män kan. Detta 

uttalandes innebörd kan tolkas som att undervärderingen leder till att det inom det preventiva 

arbetet bortses ifrån att kvinnor också kan ha handlingsstrategier, som kan öka risken att 

smittas av HIV. Konsekvensen blir att fokuseringen på kvinnor sker utifrån en 

beroendeställning och inte som självständig aktör. Detta skulle kunna ses i relation till det 

Mohanty (2003) säger om den generaliserande offerstatus bilden av ”tredjevärlden kvinnan”. 

Hon framhåller betydelsen av att radera denna bild som även har påverkan för den egna 

självbilden och förmåga till motstånd, och istället ha sin utgångspunkt i självständiga aktörer. 

Detta för att gå ifrån den frigörande missionen om att rädda ”tredjevärlden kvinnorna”. 

 

Beskrivningen av kultur som beroende av traditioner och något som gjorts sedan farfars 

förfäders tid var återkommande i intervjuerna, men det var även vanligt att intervjupersonerna 

förklarade hur kulturen och traditionerna förändras över tid. Bland annat beskrevs hur det 

tidigare funnits en tradition av att det alltid skulle vara en av döttrarna i ett hem som serverade 

männen, och att hon måste knäböja vid serveringen. Idag kan såväl söner som döttrar servera, 

och en kvinna behöver inte längre knäböja för en man. Enligt Connell (2002) utövas 

genusrelationer och dess maktförhållande genom vårt sätt att tala, skriva och skapa 

föreställningar och innebär inte total dominans, utan utmanas på olika sätt. Utbildning anses 

av intervjupersonerna vara en faktor som bidrar till jämställdhet. Samtliga intervjupersoner 

ansåg att kvinnors rättigheter förbättrats under de senaste åren och detta förklarades just 
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genom att fler kvinnor utbildar sig och börjar ställa krav, samt är medveten om sina 

rättigheter.  

 

Det framkom dock att det finns en risk med att kräva jämställdhet i förhållandet, och det är att 

bli missförstådd och lämnad av mannen som är oförstående angående detta. Den enda mannen 

i intervjuundersökningen hade också en mindre positiv inställning till jämställdhet än 

kvinnorna, då han ansåg att ”Women being told that they have rights”, försämrat det 

preventiva HIV/Aids-arbetet på ett direkt sätt. Zambias nuvarande höga skilsmässofrekvens 

var något som han kopplade till ökad jämställdhet och såg som ett problem. Han förklarade 

detta genom hävdandet om att de nyskilda fortfarande har ett sexuellt behov som de nu måste 

söka tillfälliga partners för att tillfredställa, vilket medför ökad risk att smittas av HIV. Enligt 

tradition så är det dessutom mannen som fattar beslut och kvinnan som rättar sig efter det. 

Därmed medför ökad jämställdhet förvirring inom könsrollerna och är inte anpassat till den 

Zambiska kontexten. Symboliska relationer kan här spela in och innebär enligt Connell 

(2002) ett system av tolkningar som ges särskild innebörd. När det talas om en man eller om 

en kvinna så hänvisas till tolkningar, förutsättningar och anspelningar som härstammar ur vår 

historia. Innebörden är större än vad det rent biologiskt innebär att vara kvinna och man 

eftersom det handlar om föreställningen om hur en kvinna respektive man bör vara.  

 

Enligt Thörn et al (1999) så har dikotomier som ges ojämlik innebörd stor betydelse för både 

självbild och synen på andra. Svart och vit liksom traditionell och modern är exempel på 

sådana, där de senare motsatsparen representerar det som upplevs som bra. En av 

intervjupersonerna berättade att hon under sin uppväxt gått på en blandad skola för både 

svarta och vita, något som hon också upplevde som positivt.  Där fick hon lära sig sociala 

värderingar som lett till att hennes handlande ibland inte upplevts som afrikanskt; ”sometimes 

people thought I behaved more like a white woman in a black skin”. Ett av de “vita” 

levnadssätt som hon lärt är att hänga underkläder på tork utomhus, istället för att torka dem 

inomhus så som seden föreskriver. Hon förklarar att underkläder representerar något privat 

enligt lokal sed. Vidare säger hon att detta är ett problem eftersom det representerar en 

restriktiv syn på sexualitet. Hur ska man kunna prata om antal sexpartners eller öppenhet 

gentemot partnern, när folk inte anser att man ens kan hänga sina underkläder öppet på tork?  
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KÄRLEK 
Att kunna ha tillit och öppenhet inom förhållandet betonades i intervjusituationerna. Det 

förklarades som betydelsefullt att kunna prata om ämnen som rör sexlivet, för att kunna 

motverka spridning av HIV. Den antagna bristen på öppenhet samt otrohet låg även till grund 

för en negativ inställning till polygami, vilket traditionellt är vanligt i södra Zambia, (17 % av 

gifta kvinnor i Zambia uppskattas av (www.manskligarattigheter.gov.se), vara gift med en 

man som har fler än en fru). Det antogs att risken för otrohet inom ett polygamiskt äktenskap 

var hög och att HIV-virus på så sätt lätt sprids. Det sågs även som ett stort problem när en av 

parterna inom ett polygamiskt äktenskap är HIV-positiv och inte berättar detta för övriga. En 

av intervjupersonerna sa av denna anledning att om det fanns något hon ville förändra så var 

det att polygami skulle förbjudas. Hon ansåg det bättre att endast vara en kvinna och en man 

inom ett förhållande. Vid dessa resonemang om polygami ställde vi oss själva frågan varför 

det ses som ett så stort problem inom preventivt HIV/Aids-arbete. För det första var det inte 

polygami som framstod som problemet även om det förklarades som sådant, utan istället de 

kringgående faktorerna; öppenhet och trohet. För det andra framkom det i 

intervjusituationerna att polygami är vanligt på landsbygden, var det också framkommer att 

HIV-prevalensen är lägre, jämfört med i städerna. Det skulle kunna vara så att ”den 

betydelsefulla tvåsamheten” som Connell (2002) beskriver med anknytning till sexualitet 

inom känslomässiga relationer, påverkat intervjupersonernas uppfattning. I det västerländska 

samhället är föreställningen att hushåll ska grundas i romantisk kärlek, en stark tillhörighet 

två personer emellan. Denna tvåsamhet bekräftas i media, litteratur och olika undersökningar 

samt gäller för såväl heterosexuella som homosexuella. Västvärldens dominans har i vissa 

postkoloniala situationer lett till att samhällen förändrats till förmån för den ”romantiska 

kärleken”. 

 

En av intervjupersonerna antog att vi vill fråga varför folk i Zambia lever i polygami, varefter 

hon också besvarade den frågan. Det framkom inte vara för att de zambiska männen är 

extremt sexuellt aktiva som de gifter sig med många fruar, utan det är av ekonomiska orsaker. 

Det förklarades att män med flera fruar anses ha hög status, mycket på grund av att ju fler 

som finns inom hushållet, ju mer mat kan produceras. Det går inte att bortse från att vår 

västerländska bakgrund kan ha betydelse i intervjuerna. I detta fall upplevde vi det som att 

intervjupersonen känner sig skyldig att förklara det polygamiska äktenskapet. Just att hon 

lyfter fram den sexuella aspekten kan ha att göra med den koloniala synen på afrikaner som 

promiskuösa, som det förklaras enligt Loomba (2005). Etnocentrism är ett begrepp som i 
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detta fall kan ha betydelse. Det innebär att den egna kulturen sätts i centrum, särskilt då det 

gäller att värdera, döma eller tolka sociala praktiker som tillhör annat sätt att leva. Den egna 

kulturen med dess referensramar, normer och värden uppfattas som det normala, vilket kan 

leda till att människor från ”andra kulturer” uppfattas som underlägsna (Westin, 1999). I 

analysarbetet har en perspektivisk subjektivitet och ett öppet förhållningssätt eftersträvats. Det 

var dock svårt att ha en neutral och helt avslappnad attityd till polygami eftersom det med 

våra referensramar är en så pass annorlunda syn på både kärlek och relationer. Det kan ha 

varit så att intervjupersonen kände av vår ambivalens inför ämnet och därför tog upp 

förklaringen. 

 

Under alla intervjusituationer berördes temat trohet i relation till HIV/Aids.  Vikten av att 

vara trogen en partner var det som främst betonades, men även åsikter som; ”I would like to 

see men loving there wife’s”. Avsaknad av kärlek i förhållandet ansågs bidra till att man söker 

det på annat håll och på så vis har lättare att smittas av HIV. Att förespråka avhållsamhet och 

trohet lyftes också fram som viktiga möjligheter inom det preventiva HIV/Aids- arbetet. Detta 

skulle kunna ha att göra med den västerländska dominansen på området och dess 

propagerande för just dessa två strategier. Seckinelgin (2005), menar att lokala organisationer 

lätt tappar sin lokala förankring på grund av ett ekonomiskt beroende av donationer från större 

organisationer, som också leder till ett beroende inom beslutsfattande. 

 

STIGMATISERING OCH RISK 
Flera olika dimensioner sammanstrålar för att skapa en persons relativa maktposition. För att 

förstå vilken möjlighet en person har att påverka sin situation måste hänsyn tas till olika 

faktorer såsom kön, etnicitet och klass. En dimension som analyseras separat kan inte ge 

tillräcklig förståelse för hur maktordningar skapar ojämlikhet.  En av de mekanismer som 

bidrar till att försätta grupper eller individer i en utsatt situation i förhållande till andra är 

stigmatisering, där dessa utskiljs som avvikande från normen genom särbehandling på olika 

sätt (de los Reyes 2005). I intervjusituationerna framkom att stigmatiseringen av HIV-positiva 

ses som ett stort problem. Bland annat förekommer det fortfarande även om en stor 

förbättring skett, att familjemedlemmar inte vill äta på samma tallrik som en HIV-positiv 

person. En annan uppfattning är att sjukdomen anses orsakas av ett promiskuöst levnadssätt 

och att den inte betraktas som en sjukdom bland andra. Stigmatiseringen av HIV-positiva sågs 

i intervjusituationerna som särskilt problematisk, då stöd från vänner och familj är en viktig 
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del i att bekämpa sjukdomen. Vid flera intervjutillfällen gavs exempel på egna erfarenheter av 

hur stödet från familj och vänner, eller bristen på detta, kan vara direkt avgörande för en 

positiv eller negativ utveckling hos Aidssjuka personer. Ett exempel berörde en flicka i sista 

årskurs som inte fick skriva slutproven för sin faster med följden att hon blev deprimerad och 

mycket sämre trots bromsmedicinen. Det som framkom var att hon upplevde att släkten inte 

fann någon mening med att hon slutförde skolan då hon ändå var för allvarligt sjuk för att 

någonsin mer leva ett vanligt liv. 

 

Den form av stigma där omgivningen behandlar HIV-positiva personer som avvikande 

framstod i intervjusituationerna vara ett problem som minskar i omfattning. Istället beskrevs 

självstigma som det mer avgörande problemet, när individen själv drar sig undan. Det 

framkom att vissa Aidssjuka nekar hjälp på grund av att de inte vill särbehandlas. Svårigheten 

att nå fram till dem som är HIV-positiva påverkar även det preventiva arbetet. Vissa 

försvarsmekanismer så som förnekelse leder till att riskbeteenden som även påverkar andra 

medmänniskor inte förändras. Något som tas upp som ett dilemma är problemet med att HIV-

positiva som blivit välmående efter att börjat med bromsmediciner fortsätter att ha oskyddat 

sex. Ytterligare en försvarsreaktion som har beskrivits gäller personer som inte kunnat 

acceptera ett positivt besked utan istället medvetet smittat andra på grund av ilska över det 

orättvisa i sin situation. En svårighet för de som jobbar med HIV/Aids-problematik är 

motsägelsen i att försöka normalisera situationen genom att hävda att någon som är HIV-

positiv kan göra allt som andra kan, samtidigt som målet är att förändra riskabla beteenden.  

 

Flera intervjupersoner ansåg det nödvändigt att lägga en större vikt vid mer långsiktigt stöd 

till HIV-positiva eftersom ett positivt besked gäller för resten av livet. Det upplevdes som 

frustrerande att vid endast ett tillfälle samtala med någon som fått ett positivt besked på ett 

HIV-test, för att sedan aldrig se dem igen. ”To say is easy but doing is difficult. It does not 

take one day to change someone’s behaviour”. Återkommande samtal som även hjälper 

personerna att hantera problem som går utöver de fysiska kopplade till HIV/Aids togs upp 

som ett nödvändigt inslag i arbetet.  

  

Självstigma ansågs inte enbart påverka de som är HIV-positiva utan framkom även vara en 

faktor som hindrar osmittade personer från att undvika riskbeteenden. Rädslan för att vara 

avvikande kan få till följd att någon hellre utsätter sig för fara än riskerar att bryta mot 

normen. "If someone contacted me for having casual sex, what should I say? …If you are in a 
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group of say five people and all my friends accepted offers of casual sex from strangers, who 

am I to say no”. Tim Rhodes (1997) beskriver hur riskmedvetande inte enbart är beroende av 

en individuell bedömning av olika handlingars relativa fara. Det påverkas också av sociala 

normer och är beroende av den situation i vilken bedömningen görs. Exemplet ovan visar på 

en situation där normen i gruppen ställs emot ett rationellt övervägande av hur stor risk som är 

knuten till alternativa handlingar. Det gavs många exempel på situationer där kunskap om 

risker inte ledde till någon förändring av beteende. Detta tyder på att hänsyn alltid måste tas 

till kontext för att förstå hur någon resonerar när de fattar ett beslut, och kan vara viktigt för 

att förstå varför inte ett beteende förändras trots information som finns till förfogande.  

 

I många av fallen som exemplifierats har risken för att smittas av HIV stått i relation till mer 

överhängande faror så som akut fattigdom. Bland annat har flera intervjupersoner beskrivit 

problematiken kring den svåra ekonomiska situationen för föräldralösa barn, som kan leda till 

ett ur HIV-synpunkt mer riskfyllt beteende. Flera av intervjupersonerna sa på olika sätt att 

unga kvinnor är en grupp som drabbats extra hårt av HIV/Aids. För det första har den gruppen 

den högsta HIV-prevalensen och för de andra så hamnar de i en väldigt utsatt position om de 

förlorar sina föräldrar. Det framkom att många unga tjejer som har svårt att försörja sig lätt 

kan bli beroende av att ha flera pojkvänner. Rhodes (1997) säger att beslutet att ha oskyddat 

sex uppstår genom förhandling mellan två personer och att ett sexuellt riskbeteende därför 

inte kan ses som enbart beroende av en individs beslut. Han betonar att riskbeteenden är 

beroende av kontext och socialt samspel. Samspelet innebär också en maktrelation där den 

mer underlägsna parten får ett mycket begränsat handlingsutrymme.  

 

Exempel från intervjuerna har visat hur olika maktdimensioner påverkar situationen för de 

individer som berörs av HIV/Aids-problematiken, vilket kan knytas till de los Reyes, (2005) 

intersektionalitetsperspektiv. Den ekonomiska situationen och den relativa sociala ställning 

som en person befinner sig i inverkar på möjliga handlingsalternativ. Det begränsade 

handlingsutrymmet hos fattiga flickor som tvingar dem in i prostitution har beskrivits som ett 

problem, samtidigt som en intervjuperson upplevde att rikedom var en riskfaktor för att 

smittas av HIV. Genom att rika personer drar till sig uppmärksamhet och smicker från 

omgivningen utsätts de för frestelser som kan innebära risker. “The richer the person 

becomes, the more vulnerable the person becomes sexually, and they are at risk of being 

infected with HIV/Aids because of their economic status… Who want’s a poor person”.  
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Social status är en maktdimension som även den påverkar kontexten på ett komplext sätt. 

”Sugar Daddy syndromet” där äldre män uppvaktar unga flickor, i skolålder, med pengar och 

presenter i utbyte mot sex, är ett problem som tagits upp. Det framkom att allmänheten också 

blundar för detta på grund av att männen ofta är ansedda och respekterade medlemmar av 

samhället. Status påverkar således inte bara genom att en svag ställning innebär en utsatt 

position på individnivå, utan även till att negativa sociala fenomen kan existera.  

 

Utbildningsnivå och kunskap är faktorer som hänger samman med status och ekonomi. Även 

om Zambias regering enligt svenska UD officiellt erbjuder sju års fri skolgång och har som 

mål att erbjuda nio års skola från år 2015, gick endast 68 procent av barnen i skola 2005. 

Skolavgifter har officiellt slopats men tas ändå ut i form av avgifter för att exempelvis stödja 

föräldralösa barn (www.manskligarattigheter.gov.se). Kvinnors svaga ställning har tagits upp 

som en riskfaktor på grund av ett svagt förhandlingsläge samtidigt som jämställdheten bland 

högutbildade ansetts mer utvecklad. På så vis sammanstrålar social status, ekonomi och 

utbildningsnivå med kvinnors situation. Mohanty (2003) hävdar att medvetenheten av att vara 

kvinna är beroende av faktorer såsom; ras, klass och nationalitet. Genustillhörighet är inte 

ensamt en faktor som kan förklara dess innebörd. Utifrån Mohantys resonemang kan även 

global ojämlikhet vävas in som en faktor som har betydelse för en individs möjlighet att 

påverka sin situation.  

 

LOKAL HÄNSYN 
Det fanns en spänning i förhållandet mellan de konkreta möjligheter till förändring som lyftes 

fram i intervjusituationerna och den bild som målades upp av förhållandet till donatorerna. 

Flera exempel gavs på lyckade strategier där den gemensamma nämnaren var en lyckad lokal 

förankring. Det framkom att traditionella healers som påstått sig kunna bota HIV/Aids, varit 

ett problem och som till viss del ännu existerar. Genom att man har samarbetat istället för att 

motarbetat dem har de flesta dock ändrat uppfattning, och accepterat att det första steget när 

någon är sjuk, är att genomgå HIV-test och counselling. Beskrivningen av förhållandet till 

internationella donatorer gav bilden av ett begränsat utnyttjande av lokala kunskaper och 

erfarenheter. Det gavs även exempel på klienter som velat bli smittade av HIV för att kunna få 

tillgång till mat- donationer från internationella biståndsprogram. Utifrån detta kan det anses 

ligga en fara i att fatta beslut som inte har någon lokal förankring. Detta eftersom det trots en 

god intention lätt kan få fel följder. Ijiany & Shannon, (2007) anser att det finns många 
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exempel på misslyckade HIV/Aids-projekt i södra Afrika. En del av förklaringen till detta är 

att insatserna varit alltför västcentrerade och att man varit oförmögen att se till det rådande 

lokala och traditionella strukturerna som påverkar människors liv.  

 

Det förklarades att kondomer på donatorernas uppmaning inte förespråkas utan istället trohet 

mot sin partner eller avhållsamhet från sex. Flera personer ansåg dock att en orsak bakom 

svårigheterna med att minska spridningen av HIV, var problemet att förmå klienter att i större 

utsträckning använda kondom. I kontrast till begränsningar av kondomanvändning som 

troligen grundas i donatorernas moral syn snarare än realiteter, framkom i en intervjusituation 

ett konkret ganska extremt exempel. Genom utbildning i säker sex för prostituerade, eller 

professionella sexarbetare som intervjupersonen kallar dem, har spridning av HIV enligt 

henne minskat. Den inofficiella prostitution där utsatta kvinnor söker sexuella kontakter på 

barer i hopp om mat och pengar framhöll hon som ett stort problem då dessa kvinnor inte 

praktiserar säkert sex. Även om det upplevs som viktigt så är det inte helt enkelt då man får 

mer betalt för att ha sex utan kondom. Enligt Ijiany & Shannon (2007) styrs många av de 

hjälp- och stödinsatser som finns i ”tredjevärldens” länder av utländska NGO (icke statliga 

organisationer) och dess moraliska eller religiösa grundvärderingar. Detta kan enligt dem leda 

till liten hänsyn för lokala strukturer och till felbedömningar (ibid.). Även om propagerande 

för kondomanvändning kan upplevas som ett uppmuntrande till både utomäktenskapligt sex 

och ökad prostitution så är det dock något som framkommit som effektivt för att förhindra 

spridning av HIV. 

 

Det var vanligt förekommande med hänvisningar till ”oss Afrikaner” i intervjuerna vilket kan 

tyda på en identifikation med en föreställd homogen Afrikansk kultur. När det praktiska 

arbetet beskrevs visades dock flera olika parallella sfärer med skiftande värderingar och olika 

traditioner. Den största skillnaden upplevdes mellan stad och landsbygd där staden 

representerade modernitet medan landsbygden beskrevs som traditionell. Samtidigt som 

informanterna använde ett ”vi och dom” perspektiv i förhållande till västvärlden, beskrev de 

landsbygden på ett liknande sätt. Traditionerna sågs både som ett hinder och en möjlighet då 

det förekom misstänksamhet och missförstånd samtidigt som maktstrukturer kunde utnyttjas 

för att nå ut med det preventiva arbetet. Att i informationskampanjer använda en chiefs, (lokal 

ledares), genomslagskraft för att samla människor har visats fungera bra på landsbygden. Vid 

flera tillfällen refererades dock till en händelse där en man anklagat personalen för att vara 
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satanister och försökt förhindra informationskampanjen.  Detta kan visa på hur komplext 

HIV/Aids-arbetet faktiskt är. 

 

SLUTKOMMENTAR 
Denna analys visar på den komplexitet som existerar inom det preventiva HIV/Aids-arbetet. 

Det finns inget självklart sätt att se på faktorer som har betydelse för arbetet, då sådant som 

upplevs som möjligheter ur det ena perspektivet kan upplevas som ett hinder ur ett annat. Det 

preventiva arbetet verkar till stor del präglas av motsägelsefulla förhållanden. Detta visar sig 

exempelvis då det gäller motsägelsen i att försöka motverka stigmatisering genom hävdandet 

att en HIV-positiv kan leva vardagligt liv, som vem som helst, samtidigt som man vill 

förändra riskabla beteenden, eftersom det ändå är en dödlig sjukdom. Risken i dubbla 

budskap är att endast den ena delen når fram, vilket kanske inte är den viktigaste för den 

personen. Konsekvensen av detta kan bli att någon som är HIV-smittad och får höra att han 

ändå kan leva som alla andra, inte ändrar på ett riskfyllt beteende. Det kan även vara att 

betoning av sjukdomens allvar bidrar till att någon som får ett HIV-positivt besked går in i en 

depression, som också påskyndar sjukdomsförloppet. I intervjuerna framkom att HIV-

prevalensen var större i städerna än på landsbygden. Det motsägelsefulla i detta låg i att 

spridningen av HIV ofta förklarades genom hänvisning till förhållanden som var vanligare på 

landsbygden. Dessa komplexa omständigheter samt många fler försvårar förståelsen av 

HIV/Aids-problematiken.  

 

Maktstrukturer har stor inverkan på människors möjligheter att påverka sin situation. Genus, 

etnicitet och ekonomi är exempel på faktorer som har betydelse och som sammanstrålar i 

skapandet av maktpositioner och ojämlikhet. Det är också viktigt att ha dessa aspekter i 

åtanke för att förstå en människas riskbedömning av en handling, eftersom den inte sker 

oberoende av kontext och maktstrukturer. Inom det preventiva arbetet kan det därför vara 

viktigt att ha en bredare inriktning än att bara informera om olika handlingars risker. Ojämlika 

maktstrukturer har en direkt påverkan på HIV-spridning. Därför anser vi det viktigt att 

insatser även är inriktade på exempelvis ökad jämställdhet och fattigdomsbekämpning. Brist 

på förankring till lokala och traditionella strukturer samt västerländsk dominans kan också 

kopplas till maktstruktur. Den globala ojämlikheten innebär inte bara ekonomiska faktorer 

utan innefattar också makten att definiera problem och lösningar. 
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På ett personligt plan har det visat sig att HIV-problematiken kan handla om känslomässiga 

aspekter såsom kärlek och respekt mellan människor. Flera personer har förklarat att 

avsaknaden av kärlek har en direkt koppling till virusets spridning. Det är lätt att fastna vid 

spridningsmekanismer och akademiska teorier men för människor som lever i HIV/Aids-

pandemins skugga är det vardagens samliv som är av betydelse.     
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DISKUSSION 
 
Denna uppsats och artiklarna i forskningsöversikten har den gemensamma nämnaren att fokus 

ligger på ojämlika maktstrukturer. Detta arbete är dock i högre grad inriktat på personliga 

erfarenheter, vilket vi också upplever vara dess styrka. En svaghet skulle kunna vara att dess 

breda inriktning försvårat en mer djupgående analys av specifika förhållanden.  

 

Syftet och frågeställningarna i uppsatsen har besvarats då den lett till en ökad förståelse av 

intervjupersonernas upplevelse av den nämnda problematiken. Möjligheter och hinder inom 

det preventiva HIV/Aids-arbetet var ett genomgående huvudtema i uppsatsen. Dessa 

upplevdes och förklarades olika beroende på olika perspektiv hos oss själva, hos 

intervjupersonerna och utifrån teoretiska referensramar. I intervjusituationerna förtydligades 

de olika maktstrukturernas påverkan och beskrevs utifrån olika perspektiv kunna utgöra både 

möjligheter och hinder. Vi anser att vår uppsats kan bidra med ökad förståelse kring 

bakomliggande faktorer som har betydelse och bör tas hänsyn till inom preventivt HIV/Aids-

arbete. Även om uppsatsen inte direkt kommit med nya revolutionära idéer så kan den 

bekräfta forskning och erfarenheter som betonar vikten av att inom HIV/Aids-arbete inkludera 

jämställdhet, fattigdomsbekämpning och minskad västerländsk dominans. Inom det 

sistnämnda syftar vi bland annat till propagerandet kring avhållsamhet från sex och trohet till 

en partner. Vilka strategier som ska användas inom preventivt HIV/Aids-arbete, bör enligt 

oss, beslutas på plats med förankring hos de människor vilka besluten har en direkt påverkan 

för.  

 

I intervjusituationerna hänvisades ofta till den afrikanska kulturen och många gånger 

framhävdes också skillnader till västerländsk kultur eller skillnader mellan svarta och vita 

levnadssätt. Vi tror att fokuseringen kring just dessa skillnader var något som konstruerades 

och uppstod i situationen mellan oss deltagande i intervjuerna. Det kan antas att detta till viss 

del berodde på intervjupersonernas syn på oss som vita och dem som svarta men vår egen del 

i konstruktionen kan inte frånses. Genom att vi befann oss i en ny miljö i en annan kontext än 

den invanda så kan vi ha blivit extra uppmärksamma på skillnader, och på så sätt förstärkt 

dem. Något som är viktigt att komma ihåg är att skillnaderna egentligen inte alls är så stora. 

Ett exempel är en manlig intervjuperson som framhöll jämställdhet som ett problem inom 

HIV/Aids området, dels på grund av att det leder till att parrelationer separeras och dels på 

grund av dess förvirring angående könsroller. I en debattartikel i Dagens nyheter 20080104 
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framhöll forskare liknande argument i en svensk kontext. De hävdade bland annat att 

vardagligt jämställdhetsarbete ofta medför konflikter eftersom det ruckar på de invanda 

könsrollerna.    
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